KLASA:021-05/17-01/___
URBROJ:238/11-01/1-17-__
Jakovlje, ____. veljače 2017.

Na temelju članka 31. I 41. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine
Jakovlje broj 2/13), Općinsko Vijeće Općine Jakovlje na sjednici održanoj ____. veljače
2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za branitelje
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za branitelje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao radno
tijelo Općinskog vijeća Općine Jakovlje.
Članak 2.
Zadaće su Povjerenstva:
- razmatrati provođenje akata što ih je donijelo Općinsko vijeće Općine Jakovlje
kojima se uređuje ostvarivanje prava branitelja, a posebno iz područja skrbi za hrvatske
branitelje i članove njihovih obitelji i predlagati Općinskom vijeću donošenje odgovarajućih
akata,
- raspravljati o pitanjima značajnim za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, civilnih invalida Domovinskog rata te svih
sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: branitelji).
Članak 3.
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednika i dva člana Povjerenstva imenuje Općinsko vijeće iz redova Općinskog
vijeća ili branitelja, a dva člana bira iz reda braniteljskih udruga i udruga proizašlih iz
Domovinskog rata, na njihov prijedlog.
Članak 4.
Postupak izbora članova Povjerenstva iz reda braniteljskih udruga i udruga proizašlih
iz Domovinskog rata pokreće Općinsko vijeće javnim pozivom koji se objavljuje na web
stranici Općine Jakovlje, a može biti objavljen i u drugim medijima.
Rok za podnošenje prijedloga za izbor članova Povjerenstva iz stavka 2. ovog članka
je petnaest dana od dana objave poziva.

Članak 5.
Kandidate za članove Povjerenstva mogu predložiti braniteljske udruge i udruge
proizašle iz Domovinskog rata upisane u Registar udruga Republike Hrvatske koje imaju
registrirano sjedište u Općini Jakovlje. Jedan predlagatelj može predložiti najviše dva
kandidata.
Prijedlog kandidata za člana Povjerenstva mora biti u pisanom obliku i obrazložen, uz
navođenje osobnih i drugih podataka o kandidatu koji su važni za odlučivanje o izboru
(aktivnosti unutar predlagatelja i sl.) te osnovnih podataka o predlagatelju.
Članak 6.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Jedinstveni
upravni odjel Općine Jakovlje.
Članak 7.
Na rad Povjerenstva primjenjuju se odredbe Poslovnika Općinskog Vijeća Općine
Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/09) kojima je uređen način rada stalnih
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Jakovlje.
Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Jakovlje.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE
Stjepan Jagušt

